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Örneklik alanların alt ve üst rakım tolerans sınırları belirlendi. Biyoiklim katları, toprak analizleri, 
toprak yapısı, sıcaklık, nem durumu ve taksonların çiçeklenme ve vejetasyon dönemleri tespit 
edilmiştir. Toprakların kimyasal, fiziksel, analizleri tablo halinde sunularak açıklanmıştır

Bulgular: Yapılan çalışma sonucunda 10’u kültivar ve 1’i yabani karayemiş olmak üzere alanda L. 
officinalis türüne ait 11 varyetenin bulunduğu tespit edilmiştir. Bu 11 taksonun morfolojik olarak 
benzerlikleri ve zıt yönleri ortaya konulmuştur. 

Sonuç: Yapılan çalışmalar sonucunda taksonomik problemler giderilmiştir. L. officinalis c.v. türüne 
ait 11 çeşit taksonun bitkiler alemindeki genel taksonomik hiyerarşisi, en üst kategoriden en alt 
taksonomik birim olan türe kadar belirlenerek sunulmuştur. Bu hiyerarşik sınıflama yapılırken 
evrimsel sıralama esas alınmıştır. Çalışmalar neticesinde Lokal kültür varyetesi olarak “beyaz 
karayemiş” yeni bir takson olarak literatüre eklenmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Laurocerasus officinalis, morfoloji, ekoloji

Teşekkür: Bu araştırmaya maddi destek veren Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Bilimsel Araştırma 
Projeleri Başkanlığı’na (Proje No: 2010-FBE-YL154) teşekkür ederim.
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Üzerinde Taksonomik Bir Araştırma
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Amaç: Yapılan bu çalışma ile Van yöresinde yetiştirilmekte olan Cucumis L. cinsine ait kavunların 
taksonomik sorunlarının aşılmasını sağlamak ve Van yöresine ait kavunları (Şamama ve Sıhke) 
Türkiye ve Dünya florasına kazandırmak amaçlamıştır.

Gereçler ve Yöntemler: Van yöresine ait kavunların tohum tedarikleri yapılarak kapalı alanda ayrı 
ayrı ekimleri yapılmış, incelenecek taksonlara ait materyallerin temini sağlanmıştır. Materyallerin 
temininden sonra morfolojik benzerlik ve zıtlıklar dayalı klasik taksonomik yöntemlerle bu taksonlar 
arasındaki farklılıklar ve benzerlikler ortaya çıkarılmıştır. Klasik çalışmaların sonlandırılmasından 
sonra materyallerin tohumları çimlendirilerek bu taksonlara ait kök uçları üzerinde karyolojik 
çalışmalar yapılmış, yapılan bu çalışmalarla taksonlara arasındaki karyolojik bulgularla yapılan 
çalışma desteklenmiştir.

Bulgular: Yapılan morfolojik tespitlerle bu taksonlara ait morfolojik karakterler ortaya konulmuştur. 
Yapılan karyolojik ölçüm ve bulgular total kromozom boyu ölçümleri sonucunda hazırlanmış, her 
takson için ayrı ayrı idiogram tablosu oluşturulmuştur.

Sonuç: Yapılan çalışmalar sonucunda taksonomik problemler giderilmiştir. Cucumis melo c.v. 
türüne ait Van kavunu diye de adlandırılan üç çeşit taksonun bitkiler alemindeki genel taksonomik 
hiyerarşisi, en üst kategoriden en alt taksonomik birim olan türe kadar belirlenerek sunulmuştur. 
Bu hiyerarşik sınıflama yapılırken evrimsel sıralama esas alınmıştır. Çalışmalar neticesinde lokal 
kültür varyetesi olarak “şamama” yeni bir takson olarak literatüre eklenmiştir.

Anahtar Kelimeler: Cucumis, şamama, sitotaksonomi, Cucurbitaceae, sıhke, kantalop


